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1. Gün / ISTANBUL-PARİS- HAVANA 05:00 15:00 

İstanbul  3.  Havalimanı  Dış  Hatlar  Terminali  Ejder  Turizm  standında  saat  01.05’te 

buluşma. Pasaport ve bagaj işlemleri sonrasında AIR FRANCE Havayolları ile saat 

05.00’da Paris aktarmalı Havana uçumuz başlıyor. Havana yerel saati ile 15.00’da 

Küba’ya varış. Alanda karşılanma ve Havana’da casa particular ev otellerimize 

yerleşiyoruz. 

 
Casa Particular Evler ; Evsahipleri , Küba Sosyal çalışma ve Turizm Bakanlıkları tarafından izin 

alarak evlerinin bir bölümünü veya tümünü kiraya verebilmektedirler. Bu uygulama Türkiye’de 

ilk olarak EJDER TURİZM tarafından kullanılmış ve yıllardır devam etmektedir. Otelde 

konaklamaya nazaran çok daha farklı bir deneyim sunar. Aynı zamanda Küba halkıyla iç içe ve 

yaşantılarını tam anlamıyla tecrübe edebileceğiniz muhteşem fırsatı sizlere sunmaktadır. Bu 

evler bazen aynı sokakta bazense aynı mahallede olmaktadır. Genellikle tüm grup üyelerimiz 

birbirine yakın evlerde konaklamaktadır. Ev sahipleri girişte anahtarınızı sizlere verir. Ve artık 

Küba’da birevinizolur 





























2. Gün / SANTA CLARA - TRINIDAD 

Bu sabah kahvaltı sonrası gezimize devam edeceğiz. Santa Clara‘ya Yolculuğumuz 

başlıyor. Plaza Ernesto Che Guevara, CHE müzesi ziyaretimizi yapacağız. Burası, 

her gün yüzlerce kişinin ziyaretine geldiği yerdir. Yine Santa Clara merkezde yer alan 

eski tren rayları ve zırhlı tren anıtını ziyaret edeceğiz. 

Santa Clara ziyaretimizi tamamladıktan sonra TRINIDAD’a doğru yola çıkıyoruz. 

Trinidad panaromik şehir turumuzu yapacağız. Küba’da kolonyal mimarinin en iyi 

korunduğu kent olan Trinidad şehir turumuzda UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer 

alan Trinidad Şehri gezisi esnasında; rom, limon, bal ve su ile yapılan içkisi ile meşhur La 

Canchanchara Barda müzik ziyafeti molamız olacak 

Geceleme Trinidad’da olacaktır. 
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3. Gün / CIEN FUEGOS-HAVANA 

Sabah casalarda alacağımız kahvaltı sonrası turumuza devam edeceğiz. 

İstikametimiz CIEN FUEGOS kenti olacaktır. Şehre varışımızı takiben, ziyaretlerimiz 

olacak. Bugün ilk olarak UNESCO dünya mirası listesindeki CIENFUEGOS kentini ve 

meydanı ve eski Tiyatroyu ziyaret edeceğiz. Cienfuegos Tarihi Merkezi, Valle Sarayı, 

Jose Marti Parkı, Prado Promenade, Tom Terry Tiyatrosu. ÖĞLE YEMEĞİ yerel 

restoranda alınacak. Cienfuegos, Küba'da yer alan aynı zamanda da Cienfuegos ilinin 

başkenti olan şehirdir. Şehrin nüfusu 26 Kasım 2009 tarihinde toplam nüfusu 

164,924'tür,turumuzun sonunda Havana’ya doğru yola devam ediyoruz, geceleme 

Havana’da olacaktır. 

 

 

4. Gün / PINAR DEL RİO- VİNALES VADISI 
Kahvaltı sonrası, öğle yemekli-tam gün Pinar del Rio-Vinales Vadisi turumzu 

yapacağız. Bu turumuzda önce tütün tarlaları gezecek, nasıl yetiştirildiği hakkında 

bilgilendirilecek ve sonra da Pinar del Rio'daki Puro Fabrikası'na gideceğiz. Los 

Jazmines tepesinden Vinales Vadisi’nin manzarası seyredildikten sonra öğle 

yemeğini El Palenque Restaurant'ta yiyeceğiz. Cueva del Indio mağarasının içindeki 

nehri sandalla gezerek geçtikten sonra Mural de la Prehistoria'da inanılmaz güzel 

doğada Leovigildo tarafından çizilmiş bir yağlı boya tablosu sizi bekliyor. Ardından 

Havana'ya geri dönüyoruz. 

 

Che Guavera’nın Santa Clara’da bulunan anıt mezarı ilk olarak Küba hükümeti tarafından 1982'de 

yapılmaya başlanmıştır. Ancak başlangıçta içermediği şey ise Che Guavera’nın mezarıydı . Yani naşıydı. 

Burası sadece bir müze ve anıt mezar olarak açılmıştı. Burada bir naaşının bulunmamasının sebebi ise ; 

Che 1967'de Güney Amerika ülkesi Bolivya'da bir isyanı yönettikten sonra Bolivya askeri kuvvetleri 

tarafından idam edilmişti. Cesedi, 1997'ye kadar keşfedilmemiş olarak kalmıştı. İşaretlenmemiş bir toplu 

mezarda idi. Yıllar sonra yapılan araştırmalarda el kemikleri olmayan bir mezar onun olduğunu 

kanıtlıyordu. Çünkü elleri öldürüldüğünde kesilerek gerçekten ünlü Che Guevara olduğunu doğrulamak 

üzere parmak izi tanımlaması için Buenos Aires'e gönderilmişti. Bolivya’da Amazon ormanlarına yakın 

Santa Cruz şehrinde bir toplu mezardan çıkarıldıktan sonra Küba hükümetine teslim edildi ve 1997’den 

beri silah arkadaşlarıyla birlikte burada bulunmaktadır. Ziyaretçilerin bu komplekse fotoğraf makinesi, 

kamera ve çanta ile girmesi yasaktır. Bu yüzden inmeden önce araçta bırakmanızı tavsiye ederiz. 
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5. Gün / HAVANA-CANCUN 16:45 18:30 

Bugün  hiç  vakit  kaybetmeden  ŞEHİR  TURU  yapacağız.[ÖĞLE  YEMEKLİ  TUR] 

Havana’nın etkileyici tarihinin yanında dünya savaşlarından çok az zararla çıkmış ve ilk 

inşa edildiği haliyle kendini korumuş, 50li ve 60lı yılların Amerikan arabalarının sıkça   

görülebildiği,   İspanyol   mimarisinin   etkileyici   örneklerine   sahip   Havana’yı 

tanıtmaya  yönelik  Havana  Şehir  Turu’nu  gerçekleştiriyoruz.  San  Cristobal  de  la 

Habana'dan ismini alan Havana, İspanyollar tarafından kurulmuştur. Şehir turumuz 

modern Havana’dan başlıyor, artdeko ve modern mimarisi ile karışık Vedado 

Bölgesi'nden geçilerek dünyaca ünlü Devrim Meydanı'na doğru ilerliyoruz... Modern 

Havana’dan Eski Havana’ya 15 dakika uzaklıkta zaman durmuş gibi kolonyal tarzı 

meydanları ve binaları karşımıza çıkıyor. Ünlü Capitol binasına uğrayarak tarihi 

merkezine devam edeceğiz. Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza Vieja ve 

Plaza de San Francisco de Asiz adım adım yürünerek eski sokakları gezecek ve 

çamaşır asılmış kırık dökük balkonlardan bizi izleyen ağzı purolu yaşlılar bizlere el 

sallayacak. Bol bol fotoğraf çekebilirsiniz. En değerli fotoğraflarınız siyah beyazlar 

olacak, kendinizi zamanında yolculuk yapmış gibi hissedecekseniz... La Bodeguita 

del Medio ve Floridita Bar’ı ünlü Ernest Hemingway'i hatırlatacak. Bolero, Chachalar, 

Maraka ritmi içimizden doğacak... UNESCO’nun sit alanları listesinde yer alan 

başkentin eski şehrini kolaylıkla bir müzik cenneti denilebilmektedir. Bir turistin 

Havana’da hemen hemen gideceği her kafede, sokakta, barda, otelde ve restoranda, 

canlı müzik gruplarına rastlaması mümkündür. Öyle ki, insan bazen kendi ülkesinde 

dinleme olanağını bulduğu kaliteli Latin grupların çokluğu karşısında şaşırmakta ve o zaman 

müziğin bir Kübalı için hayatın vazgeçilmezlerinden olduğunu daha iyi anlamaktadır. 

Yağlı boya tablolar ve el işleri pazardan satın alabilirsiniz. Sonrasında havalimanına 

transfer olacağız. Cancun’a uçuşumuzu gerçekleştirmek üzere bagaj ve pasaport 

işlemlerimizi hallediyoruz. Cancun’a varışımızı takiben otelimize transfer oluyoruz. 

Geceleme otelimizde. 

OTEL : LA QUINTA BY WYNDHAM 4* vb. 
 
 

Küba, sahip olduğu toprağı ve iklimi sebebiyle dünyanın en özel tütünlerinin yetiştiği coğrafyalardan 

en ünlü olanıdır. Bu yüzden de Küba denince akla gelen ilk şeylerden biri dünyaca ünlü purolarıdır. 

Küba’ya giden herkesin mutlaka denediği puroların yanında ise olmazsa olması Rom içkisidir. 

Şeker kamışından elde edilen bu içki ise yine Küba’dan başka hiçbir yerde aynı tadı vermez . 

Bugün güzel doğasını izleyerek yolculuk ederken hem puro hem de rom içebileceğimiz keyifli 

molalarımız olacak. 
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6. Gün / CHICHEN ITZA-TULUM-PLAYA DEL CARMEN 

Kahvaltının ardından erken saatlerde, UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine 

alınan ve 300 hektarlık bir alanı kaplayan Chichen Itza antik kentini keşfetmek üzere 

yola çıkıyoruz. Burada 700-900 yıllar arasında büyük bir Maya topluluğu gelişerek 

alanın güney bölgesi yapılarının çoğunu inşa etmiş. Ancak, orta bölgede yer alan ve 

toplam 365 basamak ile Maya takvimini simgeleyen ve Tüylü Yılan Tanrısına ithaf 

edilen Kukulkan Piramidi; jaguar ve kartal motifleriyle süslenmiş Savaşçılar Tapınağı; 

Maya dünyasının en büyük örneği olan “Juego de Pelota” top oyun sahası gibi ana 

yapıların tasarımı açıkça bir Toltek etkisi taşımakta. Chichen Itza keşfinin ardından, 

ÖĞLE YEMEĞİ yerel restoranda alınacaktır. TULUM şehrine doğru yolumuza devam 

edeceğiz. Bir başka MAYA antik şehri olan lakin deniz kıyısında kurulu TULUM ‘a 

yöneliyoruz. TULUM ziyaretimizi yaptıktan sonra PLAYA DEL CARMEN bölgesinde 

otelimize yerleşiyoruz. Geceleme otelimizde. 

OTEL : PLAYA HOTEL 3* vb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chichen itza ; Meksika'nın en çok ziyaret edilen popüler Maya kalıntılarından 

biridir. Maya kalıntıları açısından hayli zengin bir bölge olan Yucatan 

Yarımadasında yer alan en büyük Maya yerleşim yerlerinden birisidir ve UNESCO Dünya Kültürel Mirası ve 

Dünya’nın Yeni 7 Harikası’ndan biri olduğu için en fazla ziyaret alan yerdir. Kolomb öncesi Terminal Classic 

döneminde yaşayan Maya halkı tarafından inşa edilen büyük bir şehirdi. Bu arkeolojik alan Meksikanın Yucatán 

Eyaleti Tinúm 

Belediyesi'nde bulunmaktadır. Chichen Itza anıtlarının altındaki arazi, Yucatán eyaleti tarafından satın alındığı 29 

Mart 2010 tarihine kadar özel mülkiyete aitti. Fakat günümüzde federal mülktür ve sitenin yönetimi Meksika 

Ulusal Enstitüsü Antropología e Historia (Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü) tarafından korunmaktadır. 2017 

yılında 2.6 milyon turist tarafından ziyaret edilerek Meksika’nın en çok ziyaret edilen arkeolojik kalıntı ünvanını 

almıştır. Bu kutsal yer, Yucatán yarımadasının en büyük Maya merkezlerinden biriydi. Yaklaşık 1000 yıllık tarihi 

boyunca, farklı halklar kentte izlerini bıraktı. Dünyanın ve evrenin Maya ve Toltec vizyonu, taş anıtlarında ve 

sanatsal eserlerinde ortaya çıkar. Maya inşaat tekniklerinin Orta Meksika'daki yeni unsurlarla kaynaşması 

Chichen-Itza'yı Yucatán'daki Maya-Toltec medeniyetinin en önemli örneklerinden biri haline getirir. Savaşçıların 

Tapınağı, El Castillo ve El Caracol olarak bilinen dairesel gözlemevi gibi birkaç bina hayatta kalan önemlis 

kısımlarındandır. Bu turumuzda hayatta kalmış tüm bölümleri görüyor olacağız. 
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7. Gün / LAGUNA BACALAR-Archaeological Zone Balamku MAYA 

kenti 
Sabah erken saatlerde kahvaltımızı otelimizde yaptıktan sonra 07.30 da yola 
çıkıyoruz,    tarih  ev  doğa  dola  bir  rota  bizi  bekliyor.  İstikametimiz  Bacalar  Lagün 
bölgesi, Göller bölgesi yolunu takip edeceğiz. Yolda fotoğraf molası veriyoruz. ÖĞLE 
YEMEĞİ molasını güzergâhımız üzerinde vereceğiz. 07.30 da yola çıkıyoruz, 
İstikametimiz Archaeological Zone Balamku Maya antik kenti olacaktır. Mayaların yine 
gür ormanlık alanlar arasında kurduğu tarihi kenti ve tapınağını ziyaret edeceğiz. 
Turumuzun sonunda bu bölgede otelimize geçiyoruz. Geceleme Otelimizde. 
OTELIMIZ: PALENQUE CHABLIS HOTEL vb. 

 
 

8. Gün / PALENQUE- SAN CRISTOBAL CASAS 

Sabah erken saatlerde kahvaltımızı otelimizde yaptıktan sonra 07.30 da yola 

çıkıyoruz,     İlk  durağımız  UNESCO  tarafından  Dünya  Mirası  Listesine  alınmış 

harikulade bir Maya antik kenti olan Palenque gezimiz için hareket diyoruz. Nahuatl 

yerli dilinde Quetzal Dağı olarak bilinen Tumbala Dağları'nın eteklerindeki ve tropikal 

ormanlar arasından fışkıran Palenque harabeleri şüphesiz dünyanın en etkileyici ören 

yerlerinden biri ve aynı zamanda Meksika’da ve Orta Amerika’da Maya klasik 

döneminin en zarif mimari, heykeltıraşlık ve kabartma örneklerini oluşturmakta. 

Palenque, VII. yüzyılda 68 sene hüküm süren kent devletinin en büyük hükümdarı 

Pacal döneminde altın çağını yaşamış. Çok sayıdaki yapının arasında Büyük Saray, Kral 

Pakal’ın mezarının çıkarıldığı Yazıtlı Tapınak-Piramit, Güneş Tapınağı en görkemli 

olanlardır. Palanque ziyaretimiz sonrası turumuza devam edeceğiz. Jovel Vadisi'nde 

2100 metrede bulunan San Cristobal de las Casas’a doğru yola devam 

ediyoruz.1528’de erken sömürge döneminde kurulan ve Chiapas eyaletinin eski 

başkenti San Cristobal tek katlı evleri, parke taşlı sokakları, kiliseleri, kemer altılarıyla 

kolonyal mimarinin en güzel örneklerindendir. Şirin şehir, ismini yerli haklarını ilk 

savunan “Indios” ların babası piskopos Bartolome de la Casas’a borçlu. Bu küçük 

şehir kent meydanını ziyaret ediyoruz. Cenro Historico yürüyüş yapacağız. Geceleme ve 

AKŞAM YEMEĞİ otelimizde. 

OTELİMİZ: GRAND MISSION HOTEL 3* Butik vb. 
 
 

 

9. Gün / TUXLA-OAXACA 

Kahvaltının ardından, yolumuza devam ediyoruz. Virajlı dağ yollarından ilerliyoruz. 

Bugün turumuzun en uzun araç ile seyahat günümüz olacak, mesafe her ne kadar 

uzun olmasa da, yollar virajlı olduğu için ve alternatif başka yol olmadığı için, ulaşımda 

hayli yavaş ilerliyoruz, dağ manzaraları ve köylerin içinden geçerek ilerliyoruz. Yola 

molalar vereceğiz. Öğleden sonra, UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine alınan ve 

Meksika’nın en ilgi çekici şehirlerinden biri olan Oaxaca’nın tarihi merkezini 
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görmeye gidiyoruz. Yerel halkın önemli bir kısmı Mikstek ve Zapotek orijinli olduğu 

için  şehirde  yerlilerin  etkisi  daha  fazla  hissedilmektedir  ve  1521’de  İspanyollar 

tarafından ele geçirilen şehirde Santo Domingo Kilisesi ve manastırıyla Meksika’daki 

barok sanatının en güzel örneklerini barındırmakta. Şehre varışımızı takiben, şehrin 40  

km  dışındaki  MİTLA  antik  kentini  ziyaret  için  yolumuza  devam  ediyoruz.  Antik 

duvar boyaları ve kırmızı renkli eski saray binası ile dikkat çeken, çok ilginç bir tarihi 

şehir olan Mitla ziyaretimiz sonrası kent merkezine geri dönüyoruz. Geceleme 

otelimizde olacak. 

OTELIMIZ: VILLA DEL SOL HOTEL 3* vb. 
 

10. Gün / OAXACA-PUEBLA 

Sabah kahvaltımızı otelimizde aldıktan sonra daha Meksika’nın kuzeyine doğru 

yolculuğumuza devam ediyoruz. Sırada ki durağımız Puebla kenti. Öğleden sonra 

vardığımız Puebla şehrini gördükten sonra yerel restoranda öğle yemeğimizi yiyoruz. 

Geceleme otelimizde. 

OTEL : HOLIDAY INN PUEBLA 3* vb 
 
 

 

11. Gün / PUEBLA-TEOTİHUACAN-MEXICO CITY 

Sabah erken saatlerde otelimizden ayrılıyor ve turumuza başlıyoruz. Meksiko City’den bir 

saat mesafede bulunan Teotihuacan’a hareket ediyoruz. Burada volkanik kökenli bir 

cam türü olan obsidyen taşı atölyesi ve galerisini ziyaret edeceğiz. UNESCO 

tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Teotihuacan antik şehrini geziyoruz. 

“Tanrıların Yeri” anlamına gelen Teotihuacan, Yeni Dünya’nın en eski şehri olup aynı 

zamanda Kolomb öncesi Mezo-Amerika’nın gelmiş geçmiş en büyük şehri ve din 

merkezidir. Teotihuacan’ın en büyük yapısı Güneş Piramidi; Ay Piramidi; Ölüler Yolu; 

büyük Tanrı “Tüylü Yılan” a ithaf edilen Quetzalcoatl Tapınağı; Kelebekler Sarayı'nı 

görebilirsiniz. Tur bitiminde Mexico City’e varıyoruz, dileyen misafirlerimiz bu gece 

dünyaca ünlü Mariacci müzisyenlerinin grup olarak şarkı söyledikleri ve gitar çaldıkları 

Garibaldi Meydanı’na yürüyüşe çıkabilirler. Geceleme otelimizde. 

OTEL : RAMADA REFORMA BY WYNDHAM 3* vb 
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16. yüzyılda Yukatan yarımadasından kıyıya çıktıktan sonra bölgeye ulaşan 

İspanyollar tarafından 1521 yılında kurulan Mexico City şehri daha öncesinde de 

Aztek imparatorluğunun kültürel ve siyasi merkezi idi. Bu yüzden Batı Yarımküre'de 

sürekli olarak yaşayan en eski kentsel yerleşim yerlerinden biridir ve dünyanın en 

kalabalık metropol alanlarından biri olarak sıralanmaktadır. Güney Amerika kıtasında 

en kalabalık şehir olarak liste başıdır. Şehirde yaklaşık olarak kayıtlı 23 milyon kişi 

yaşamaktadır. Bu yüzden gezilerimiz esnasında araç dışında iken çanta, cüzdan, 

telefon ve kameralarınıza dikkat etmenizi önemle rica ederiz. Meksika Bir deniz 

kıyısında kıyısında yer almayan birkaç büyük şehirden biridir Meksika Vadisi veya 

Mesa Central adlı bir iç havzada yer almaktadır. Vadi güney Meksika Platosu'nun bir 

uzantısıdır. México şehri sömürge öncesi sakinlerinin dili olan Nahuatl'da Anáhuac 

(“Suya Yakın”) olarak da söylenirdi. Çünkü alan bir zamanlar birkaç büyük göl 

içeriyordu. Bundan dolayı şehirde yer alan eski Maya ve Aztek kalıntılarının üzerine 

inşa edilmiş catedral ve saraylar uzaktan dikkatlice bakıldığında eğri olduğu 

görülmektedir. Şehir deniz seviyesinden 2.700 metre yüksektedir. Bu yüzden 

yürüyüşler esnasında daha yavaş hareket etmenizi tavsiye ederiz. Şehirde , özellikle  

büyük meydanlarda en çok dikkatinizi çekecek şeylerden biri de kötü ruhları çıkarmak 

üzere dans eden şamanlar olacaktır. Meksika’nın halkıda bu şamanlara sık sık 

gelerek kötü ruh çıkarma seremonilerine katılırlar. Ve tabi şehrin en bilindik 

özelliklerinden biri de trafiğin çok yoğun olmasıdır. Bu yüzden turlarımızın büyük 

bölümünü yürüyerek yapmak daha az vakit almaktadır. 

 

12. Gün / MEXICO CITY-FRIDA KAHLO 

Otelimizde alacağımız kahvaltıyı takiben ŞEHİR TURUMUZUN BAŞLAMASI. Mexico 

(İspanyolca:  Ciudad  de  México,)  Meksika´nın  başkenti  ve  en  büyük  şehri.  Sabah, 

Mexico City’nin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesine alınan tarihi merkezinin 

turu: Zocalo olarak bilinen dev Anayasa Meydanı; bir Aztek tapınağının yerine inşa 

edilen Metropolitana Katedrali; ünlü sanatçı Diego Rivera’nın Meksika tarihini anlatan 

duvar resimlerinin bulunduğu Palacio Nacional Hükümet Sarayı. Ardından, 

Chapultepec Parkı´nın girişinde bulunan ve Orta-Amerika kültürlerine ışık tutan 

Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi´ni ziyaret. Zengin antropolojik, etnografik ve 

arkeolojik koleksiyonlar barındıran müzenin baş eseri şüphesiz dünyaca ünlü ve 

Aztek Takvimi olarak bilinen dairesel Güneş Taşı’dır. Daha sonra FRIDA KAHLO 
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Uçuşlar Hakkında Bilgilendirme : 

Turumuzun tarihlerine göre dönüş uçağında İstanbul’a ulaşma saatimiz değişiklik gösterir. Eğer dönüş 

uçağımız AIRFRANCE Havayolları ileyse PARİS’ten aktarma yapılarak İstanbul’a varış saatimiz sabaha 

karşı 03:15’te olur ve takvimde 15. Güne denk gelir. Eğer Havana’dan dönüş uçağımız KLM Havayolları 

ile ileyse aktarma AMSTERDAM’dan yapılır ve 14. Gün 16:45’te İstanbul’a ulaşır. AIRFRANCE ve KLM 

Havayolları ortak hizmet vermektedir. Uçuşlar Takvim gününe göre havayolları tarafından belirlenir. Bu 

turumuza kayıtlı misafirlerimiz detaylar hakkında turun kalkışından 10 gün önce tüm uçak kalkış,varış 

saatleri ve konfirme otel isimlerinin yazılı olduğu güncel bir programla bilgilendirilir. 

MUSEUM, Mavi ev olarak bilinen meşhur FRIDA’nın evi ziyaretimizi gerçekleştirdikten 

sonra Şehir merkezine dönüyoruz. Dileyen misafirlerimiz bu gece dünyaca ünlü 

Mariacci müzisyenlerinin grup olarak şarkı söyledikleri ve gitar çaldıkları Garibaldi 

Meydanı’na yürüyüşe çıkabilirler. Geceleme otelimizde 

OTEL : RAMADA REFORMA BY WYNDHAM 3* vb 
 
 

 

13. Gün / MEXICO CITY-PARIS 

Bugün otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında Bugün otelden eşyalarımızı alıp 

çıkıyoruz. Akşam İstanbul’a dönüş yolculuğumuz başlıyor. Saat 22.55 te uçağımız 

kalkıyor. 

 

14. Gün / PARIS-ISTANBUL 

Paris havalimanına varışı takiben, havalimanında bekleme; İstanbul’a hareket edecek 

uçak saatimiz 22.45, İstanbul’a varışımız 04.10(+1). 
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VİZELER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME : 
 

KÜBA VİZESİ: 

Normal Pasaport sahipleri için EVRAKSIZ - Kolay Vizeyi Ejder Turizm 50 

USD  karşılığında misafirlerine sağlar. 

Yeşil Pasaport sahipleri Küba için Vizesiz Giriş yaparlar ( Girişte bir form doldurulur – 
ücretsiz) 

 

MEKSİKA VİZESİ: 

Normal Pasaport sahipleri için EVRAKSIZ - Kolay Vizeyi Ejder Turizm ÜCRETSİZ 
misafirlerine sağlar. 
Yeşil Pasaport sahipleri, MEKSİKA için Vize almalıdır ! Bu vizeler İstanbul ve 
Ankara Meksika Konsolosluklarından hızlı ve kolay bir şekilde 40 USD karşılığı ve 
bizzat giderek parmak izi vererek yapılabilmektedir. Tur kayıt esnasında Satış 
temsilcimize detayı yeniden sorunuz. 

 
 

ÖNEMLİ HATIRLATMA !!! 

Meksika Girişlerinde (Normal ve Yeşil pasaport sahipleri) Eğer pasaportlarında halen 
geçerli; ABD – KANADA – SCHENGEN – İNGİLTERE vizeleri mevcut ise – MEKSİKA 
VİZESİNE 
İHTİYAÇ DUYMADAN GİRİŞ YAPABİLİRLER !!! 

 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA /UYARI : 

*Önemli uyarı : Sabah yapılacak erken uçuşlarda ve kara yolculuklarında alınacak kahvaltılar 

paket halinde olabilir. Otel Konfirmasyonları Tura 15 Gün kala İlan edilecektir. 

* Program içerisinde ziyaret edilecek mekanların sıralaması ; Kalınan Oteller, Tur kalkış ve varış 

tarihlerindeki gün değişiklikleri (+1 ve -1 gün gibi ); gerekli hallerde; yerel olarak düzenleme 

hakkı Ejder Turizm ‘e aittir. 



Kolay Vize Ekstra Tur Yok 
 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLERİMİZ : 

 İstanbul-Havana, Mexico City-İstanbul arasında AIRFRANCE ile 

yapılacakekonomi sınıfı uçuşlar ve 20 kg serbest bagaj taşıma hakkı. 

 Havana/Cancun arası yerel hava yolları ile ara uçuş bileti. 

 Programda belirtilen geziler, şehir turları, transferler ve ören yeri giriş 

ücretleri. 

 3/4* ve butik otellerde Standart Odalarda oda-kahvaltı bazında 

konaklamalar 

 Havana ve Trinidad ‘da CASA PARTICULAR konaklamalıdır. 

(1Trinidad+3Havana: 4 Gece ) 

 MEXICO CITY ŞEHİR TURU ‘’ FRIDA KAHLO Müze ‘’ 

 PALENQUE ve Archaeological Zone Balamku MAYA kenti 

 Chichen Itza antik kenti 

 HAVANA ŞEHİR TURU 

 CIEN FUEGOS turu 

 TRINIDAD TURU 

 VINALES -PINAR DEL RIO TURU 

 SANTA CLARA- CHE MÜZESİ TURU 

 Teotihuacan turu ve PUEBLA gezisi 

 Laguna Bacalar ve TULUM gezileri 

 Programda belirtilmiş 7 Öğle Yemeği 

 Programda belirtilmiş 1 Akşam Yemeği 

 Ejder Turizm Profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri 

 Seyahat Sağlık Sigortası 



FİYATA DAHİL OLMAYAN SERVİSLER : 
 

 Kişisel harcamalar/*Yurt dışı çıkış harcı 50TL 

 Programda belirtilmeyen yerlerdeki öğle ve akşam yemekleri 

 Dâhil edilen yemeklerde alınan alkollü alkolsüz içecekler 

 Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis personelleri tipleri ( Tüm yerel 

rehberler, Tüm Otobüs şoförleri, restoranlardaki garsonlar içindir.) 100 

USD kişi başı Havalimanında toplanılacaktır. Rehber eli ile bölgede 

dağıtılır. 

 Meksika Vizesi: Normal Pasaport sahipleri Online olarak şirketimizce 

ücretsiz vize temin edilir ((ABD Vizesi olanlar) Eski pasaportta olsa bile 

Meksika ya bu işleme gerek duymaksızın giriş yapabilirler) 

 Yeşil Pasaport Sahipleri ise Bir randevu alarak, 36 USD karşılığı 

Meksika Büyükelçiliğinden (Ankara veya İstanbul Konsolosluğundan) 

almaları gerekecektir. Lütfen Şirketimize ilgili başvuru için 

danışınız.(İşlem 1 gün sürmektedir-Express olarak Vize verilmektedir, Şahsi 

başvuru yapılmaktadır ) 

 Küba Vizesi şirketimiz tarafından verilmektedir. 50 USD ücret karşılığı 

kolay vize imkanı. 


